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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY  

 
Dostal se Vám do rukou návrh Koncepce rozvoje Základní školy a mateřské školy 

Jindřichovice pod Smrkem, příspěvkové organizace na dalších šest let. Berte, prosím, tento 

návrh jako živý, stále se vyvíjející koncept dalšího směřování školy. Budeme Vám vděční za 

každou Vaši připomínku či návrh směřující k dalšímu rozvoji této školy. Každý z nás vidí totiž 

školu z jiného pohledu – žáci, rodiče, pedagogové, pracovníci OÚ, místní zastupitelé, 

veřejnost. Výměna názorů a zkušeností může být pouze ku prospěchu věci.  

Proč je koncepce rozvoje školy vůbec nutná? Při úvahách o dalším rozvoji naší školy 

musíme vycházet ze tří základních otázek:  

1. KDE JSME NYNÍ?  

2. KAM SE CHCEME DOSTAT?  

3. JAK SE TAM DOSTANEME?  

 

Věříme, že tato Koncepce rozvoje školy především pomůže zvýšit kvalitu výchovy  

a vzdělávání, které je školou poskytováno a přinese další zlepšení spolupráce mezi vedením 

školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. Jejím základním rysem je snaha  

o komplexnost pohledu na rozvoj školy a zejména naprostá otevřenost.  

 

 



1. KDE JSME NYNÍ? 
Základní škola  a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace 

(dále jen ZŠ), jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy 
a vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející ze Standardu základního vzdělání 
v podobě vzdělávacího programu Základní škola MŠMT 16 847/96-2. Od školního roku 
2007/2008 je vzdělávání vymezeno Rámcovým vzdělávacím programem a bude vycházet ze  
Školního vzdělávacího programu naší školy.  ZŠ se snaží se vytvořit podmínky pro další 
vzdělávání, komunikaci mezi lidmi, uplatnění v životě a rozvíjet osobnost každého žáka tak, 
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako 
demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními 
hodnotami.  

Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se 
poctivě snaží těmto závazkům dostát.  
 
 
 
 

1.1. Charakteristika školy 

Základní školu  a mateřskou škola Jindřichovice p.S. tvoří jedna budova, ve které se 
nachází mateřská škola, v 1. patře 2 třídy ZŠ a atelier, školní družina a školní kuchyň 
s jídelnou. Škola byla plánována pro 1.- 4. ročník, vždy se dvěma ročníky v jedné třídě. ZŠ 
má právní subjektivitu od roku 2003, nemovitý majetek je  majetkem obce. 

V současné době má škola 24 žáků ZŠ a 16 dětí v MŠ, 5 pedagogických pracovníků 
(z toho 1 vychovatelku). Provoz školy a jídelny zajišťují 2 provozní pracovníci.  

1.1.1. Budova ZŠ  

Budovu školy tvoří dvě křídla - v jednom křídle jsou 2 třídy a ateliér, v přízemí kuchyň  
a jídelna,  v druhém křídle je umístěna  MŠ a v přístavku tělocvična, v přízemí je učitelský 
byt. Středem budovy vede schodiště až do půdních prostor. Budova byla postavena na jaře 
roku 1894.   

V mezipatře je sociální zařízení. Budova má dva vchody, jeden pro žáky, kde jsou 
také umístěny šatny. Druhý  vchod je určen učitelce bydlící ve školním bytě a zaměstnancům 
školy. Na půdě jsou umístěny 3 kabinety. 

Budova je ve špatném tech. stavu, potřebuje kompletně rekonstruovat střechu a 
tělocvičnu. Dále by bylo nutné vyměnit původní okna pro lepší zabezpečení proti úniku tepla 
a další finanční náklady jsou potřeba na opravu původních parketových podlah v učebnách.  

Generální rekonstrukce topného systému je nutná, protože v celé budově není  v 
podstatě možná regulace topení. Nepostačuje ani ohřev teplé vody a v mrazivých dnech, 
klesá teplota v prostorách školy pod 18°C.Tuto rekonstrukci je nutno řešit nejlépe komplexně 
se zateplením a výměnou oken.  

Hygienické normy vyžadované vyhl. 108/2001 Sb.  MZ ČR budeme postupně plnit, 
jak nám to dovolí provozní rozpočet školy.  
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2. Mateřská škola 
 

MŠ je umístěna v prvním patře jednoho z křídel budovy. Její zázemí tvoří sociální 
zařízení se sprchou a toaletami, 2 dětské herny s jídelním koutkem, odpočívárna a kabinet 
učitelky MŠ. 

Technický stav prostor MŠ je celkem dobrý. Nevyhovující je osvětlení a nedostatečná 
kapacita  sociálního zařízení. 

1.1.3. Školní kuchyň 

Kuchyň má denní kapacitu 42 obědů.  
Investicí do vybavení kuchyně je hlavně vzduchotechnické zařízení na odsávání par, 

zatím kuchyň nevyhovuje hygienickým normám podle §6 odst. 2 vyhl. č. 137/2004. Odsávání 
by mělo být  vybudováno do roku 2007.  

 

1.1.4. Školní tělocvična  

Vchod do  tělocvičny je v přízemí chodbou kolem družiny. Tělocvična je součástí 
čp.312, což je budova školy. Její příslušenství je tvořeno skladem tělocvičného nářadí,  
sociálním zařízením. V tělocvičně je potřeba rekonstruovat podlahovou plochu, nově upravit 
stěny  a kompletně zrekonstruovat (otlouct vnitřní omítky, zrekonstruovat podlahu) sklad 
tělocvičného nářadí, do kterého silně zatékalo. Tělocvična je využívána k pořádání kulturních 
akcí pro rodiče a veřejnost.  

Tělocvična je využívána k výuce Tv naší ZŠ i MŠ, také ji využívá dramatický a taneční 
kroužek. V pozdních odpoledních hodinách je zde relaxační a meditační cvičení pro dospělé, 
také taneční kurzy. Tělocvična je v provozu  až do odpoledních hodin. Vzhledem k tomuto 
vytížení a další poptávce po provozních hodinách tělocvičny od dalších školských zařízení, 
letních táborů, studentů navštěvující Ekologické informační centrum i soukromníků, by 
zvětšení a rekonstrukce  tělocvičny mohla být zcela jistě ekonomickým přínosem pro provoz 
ZŠ.  
 
 
   
1.1.5. Školní družina  
 

Děti využívající ranní družinu jsou v prostorách MŠ. Odpolední družina probíhá podle 
druhu činnosti  v příslušných  prostorách. 

Třída pro školní družinu byla zřízena o prázdninách roku 2005 ze šatny tělocvičny. 
Vzhledem k tomu, že je místnost malá, slouží dětem jen jako přechodné zázemí. Pro 
výtvarné účely využívají ateliér, využívají také tělocvičnu a školní zahradu. Je nutné ještě 
místnost zvětšit do nevyužívaného prostoru prádelny.  

1.1. 6. Školní zahrada 

Školní zahrada je přilehlá k budově školy, její výměra je 713 m2.  V roce 2004 byla 
osázena po  obvodu živým plotem (buky), aby se prostor odprašnil a zútulnil. Je využívána 
MŠ  pro hraní a odpočinek. ZŠ využívá k výuce  venkovní učebnu (ve tvaru lodi), také 
květinové záhony pro názor při výuce Prvouky a Přírodovědy. Na školní zahradě byl vyroben 
haptický chodník pro bosou chůzi  všech dětí. Dále je na zahradě velké pískoviště. 
Plánujeme zřízení zeleninového záhonku a instalaci průlezek. 

 



1.2. Personální podmínky  

V současné době má škola 24 žáků, 5 pedagogických pracovníků  
(z toho 1 vychovatelku). Provoz školy a jídelny zajišťují 2  pracovnice: kuchařka a školnice.  
Pedagogický sbor tvoří pouze jedna nekvalifikovaná učitelka (vychovatelka), všichni ostatní 
mají vysokoškolské vzdělání pedagogického nebo jiného oboru. Pedagogický tým je mladý 
a stabilizovaný. Je snahou, aby všem tato škola nabídla perspektivu dobré práce, finančního 
zabezpečení a vytvoření zázemí pro rodinný život. Nejlépe pracovat a vytvářet pověst školy 
může jen stabilizovaný sbor.  

Počet tříd na škole je dán zadáním projektu na stavbu školy. Škola byla vybudována 
jako devíti ročníková. Po rekonstrukci školy a úbytku žáků se  do budovy přesunula MŠ. 
Kapacita ZŠ je  35 žáků a kapacita MŠ je 24 dětí.  

Ve školním roce 2005/2006 je rozložení tříd následující. 
 
 

Třída Ročník 

I. 1. 2. 

II: 3. 4. 

Pro školní rok 2006/2007plánujeme rozšíření ZŠ o 5. ročník. 

Tento krok má pro rozvoj školy několik výhod: 

• škola bude mít úplný 1. stupeň ZŠ 
• zlepší se evaluační podmínky z hlediska RVP(Rámcového vzdělávacího programu) 
• škole se zvýší počet žáků 
• žáci budou o něco zralejší a připravenější na přechod na jinou školu 
• při nárůstu počtu žáků se škola může stát školou trojtřídní (doposavad byla pouze 

dvojtřídní) tzn. 1.ročník by se vyučoval samostatně => lepší podmínky pro výuku  

Rozložení tříd pro rok 2006/2007 

Třída Ročník 

I. 1. 3 - 

II. 2. 4. 5. 

Předpokládané rozložení tříd pro rok 2008/2009 

Třída Ročník 

I. 1. - - 

II. 2. 3. - 

III. 4. 5. - 

 



2. KAM SE CHCEME DOSTAT?  
Východiskem je Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP).  Především musíme 

důsledně stanovit základní učivo, tj. podstatné učivo, bez jehož zvládnutí nelze pochopit 
další látku a oddělit ho od informací podružných, o nichž je třeba pouze vědět, kde je 
v případě potřeby najít. 

 Musíme se snažit o větší integraci poznatků a větší koordinaci učiva jednotlivých 
předmětů. Tedy pokračovat v přechodu od encyklopedického pojetí vzdělávání  
ke komplexnímu vnímaní světa. Slabinou vzdělávání podle roztřídění poznání světa a jeho 
zákonitostí na jednotlivé předměty je roztříštěný, neintegrovaný pohled na svět.  

Škola musí samozřejmě vytvářet stejný prostor a stejné podmínky pro všechny žáky, 
zároveň musí umožnit rozvoj nadání talentovaných žáků. Musíme ještě více rozšířit pestrost 
vzdělávání, které bude respektovat nadání a zájmy žáků – nepovinné předměty, zájmové 
kroužky atd.  

Veškeré dění na škole musí mít jediný cíl: zkvalitnění výchovného a vzdělávacího 
procesu.  

Škola, v návrhu koncepce jejího rozvoje, žákům poskytne nejen kvalitní vzdělání,  
ale zároveň jim také nabídne i využití volného času. Stane se nejen centrem vzdělanosti,  
ale současně i centrem kulturním a sportovním. Školu nechápeme jen jako zařízení 
s provozem pouze v době vyučování, ale chceme ji otevřít dětem (nejen žákům školy), které 
budou mít zájem se ve volném čase vzdělávat, hrát si nebo sportovat.  
 

Budeme i nadále usilovat o to, aby se rodiče stali přirozenými a žádoucími 
partnery školy. Chceme rodiče “vtáhnout” do dění ve škole, pravidelně je informovat 
pomocí internetových stránek nebo školním časopisem, který budou vytvářet 
především děti, a každoroční výroční zprávou.  

 

 

2.1. I. stupeň ZŠ   

Prioritou v materiálním zázemí musí být doplnění vybavení tříd učebními pomůckami 
a učebnicemi. Velkou pozornost budeme věnovat používaným učebnicím. Budeme 
podporovat zapojení žáků do všech směrů zájmové činnosti.  

Zvýšenou pozornost budeme věnovat dětem s specifickými poruchami učení a 
chování. Dále se budeme věnovat dětem se špatnou výslovností a dětem nadaným. 

Důraz budeme klást na ekologickou výchovu a zapojení dětí do akcí typu “Den 
Země”.  

Stávající provozní doba školní družiny od 7.00 - 7.45  a 11.40 - 16.00 hodin je 
dostačující.  

K dosažení žádoucího cílového stavu je potřeba vytyčení dvou základních 
skutečností:  

 

 

 

 



 

2.1.1. Stanovení profilu absolventa ZŠ Jindřichovice pod Smrkem 

Absolvent ZŠ Jindřichovice pod Smrkem je teprve na polovině cesty v základním 
vzdělávání. Nemůžeme tedy stanovit profil absolventa, ale můžeme pojmově vymezit, kde by 
se měl, ve svých dovednostech, poznatcích a schopnostech, asi absolvent naší školy 
nacházet:  

• Měl by zvládnout očekávané výstupy za 1. období (ve 3. ročníku) a směřovat ke 
zvládnutí očekávaných výstupů ve 2. období (v 5. ročníku) ve vzdělávacích 
oblastech tak, jak je vymezuje RVP 

Vzdělávací oblasti jsou: 

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyk) 
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 
Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 
 

• Měl by na úrovni přiměřené svému věku plnit rámec klíčových kompetencí: 

Klíčové kompetence jsou: 

kompetencí k učení 
kompetencí k řešení problémů 
kompetencí komunikativních 

kompetencí sociálních a personálních 
kompetencí občanských 
kompetencí pracovních 

• Měl by  projít tematickými okruhy  všech průřezových témat, v rozsahu, který si 
stanoví ŠVP a využívat nabytých vědomostí a dovedností. 

      Průřezová témata jsou: 

osobnostní a sociální výchova 
výchova demokratického občana 

výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech 
multikulturní výchova 

environmentální výchova 
mediální výchova 

 

 



 

2.1.2.  Kritéria pro stanovení priorit rozvoje školy  

a.       Veškeré aktivity jsou určeny všem žákům, každý žák si může vybrat oblast  
          sobě  nejbližší.  
 
b.       Jsou v souladu s prioritami RVP MŠMT a doporučením EU.  
 
c.       Snaží se co nejlépe využít vnější a vnitřní podmínky školy  
           (prostorové možnosti,  personální zabezpečení atd.)  
 

 

 

 

 

3. JAK SE TAM DOSTANEME? 
3.1. Oblast obecné výchovy a vzdělávání  

Rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělávání žáků je učitel, který se musí snažit 
vytvářet pozitivní vztah žáka ke škole, tedy i k učení se. Snažíme se, aby v naší škole nebyl 
učitel jenom ten, kdo ví, sděluje, řídí, kontroluje, hodnotí…, ale především jako průvodce na 
cestě za poznáním, který pomáhá dětem nalézt orientaci v okolním světě a vnímat ho 
vlastníma očima. Který inspiruje, podněcuje zvídavost, ale také garantuje řád a pravidla 
školního života. Jeho role se tedy přesouvá od “co učit” k “jak učit”.  

Musíme se snažit nabízet dětem bohatý a pestrý vzdělávací program, orientovat se 
na žáka, podporovat jeho tvořivost a aktivitu. Snažíme se žáky naučit pocitu odpovědnosti za 
své chování a dosažené výsledky. Snažíme se vytvářet otevřené, přátelské, kulturní 
prostředí pro vzdělávání. Takové prostředí, ve kterém se žáci podílejí na tvorbě pravidel 
soužití a učí se nést odpovědnost za jejich nedodržování. 
 
Personální podmínky:  

• Usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti 
s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala 
zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, případně aby se 
ještě zlepšovala  

• Stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků 
školy  

• Rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole  

  Materiální podmínky:  

• Vybudování samostatné větší tělocvičny s odpovídajícím zázemím  

Priority rozvoje školy: 

1. Výchova ke zdravému životnímu stylu a  životnímu 
postoji 

2. Environmentální výchova 
3. Výuka jazyků 
4. Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků 



• Provedení úpravy půdních prostor, rozšíření o další 2 třídy a společenskou aulu 
• Při zajišťování údržby pokračovat v úsilí preventivně předcházet problémům  
• Postupně vybavovat učebny novým nábytkem a výukovými pomůckami  
• Zlepšení vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech  
• Zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy (výsadba zeleně a květin, 

květiny v prostorách školy, co nejvíce květin ve třídách)  

Finanční podmínky:  

• Usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších 
projektů a grantů,  

• Usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností  
(ŠJ, pronájmy, školení ..)  

• Shánět sponzory na materiální vybavení školy 

 
   
Oblast vzdělávání:  

• každá hodina by měla podněcovat aktivitu a tvořivost dítěte, odpovídat zásadám 
zdraví a být pro děti zajímavá  

• při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvářet přívětivou atmosféru  
• k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem 

jednotlivců  
• používat pestrých metod, využívat alternativních přístupů  
• při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, práci ve skupině, samostatné 

práci, rozvoji tvořivosti, nácviku metod sebevzdělávání, využívat přirozené aktivity 
dětí  

• spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy (názornost, problémová 
výuka...)  

• používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin - vycházek, exkurzí, pokusů  
• výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení,  

k odpovědnosti za sebe sama a výsledky své práce  
• usilovat o získání zpětné informace o znalostech, dovednostech, ale i postojích  

a aktivitě absolventů školy (jak si vedou na dalších školách), sledovat i jejich další 
profesní a životní dráhu  

Oblast výchovy:  

• stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů na celé škole, zaměřit se na 
výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, rozvíjet samostatnost, 
aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, učit žáky zásadám 
asertivního chování, vést je k pozitivnímu myšlení  

• preventivně předcházet kázeňským problémům, (vytipování problémových dětí, 
společné působení školy a rodiny...)  

• včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších kázeňských 
přestupcích či o celkovém zhoršení chování jejich dětí  

• důsledně sledovat docházku dětí do školy, okamžitě reagovat na neomluvenou 
absenci  

• stále vyhodnocovat a zlepšovat režim školy (postupně i s pomocí žáků, aby se s ním 
mohli ztotožnit) - maximálně akceptovat zájem dětí  

• vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu a místo, kde děti žijí 
• odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích  



• vést děti k ekologickému myšlení - (květiny, zahrada, pořádek kolem školy), separace 
odpadu, sběr starého papíru  

• maximálně využívat iniciativy samotných žáků  
• pomoc potřebným – spolupráce s domovy důchodců, charitativní soutěže 
• začít vydávat školní časopis  
• celoškolní oslavy Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Květinový den, Den učitelů, celoškolní 

akce sportovního typu - plavání, sportovní den, dlouhodobější pobyty v přírodě..  
• menší kulturní akce pro rodiče a veřejnost  
• výstavky výtvarných i jiných žákovských prací na škole  
• projektové dny, olympiády aj.  
• zajímavé zájezdy včetně jazykových  
• rozvoj mimoškolní činnosti  
• osobnostně sociální výchova  

Oblast řízení:  

• stále doplňovat Koncepci rozvoje školy o nové prvky, průběžně s ním a jeho záměry 
seznamovat všechny žáky, zaměstnance, rodiče, postupně jej uvádět do života  

• usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy, využívat 
maximálně písemných informací (roční plán, týdenní plán, týdenní porady, denní 
porady...)  

• průběžně upřesňovat Organizační řád školy a kompetence a odpovědnost 
jednotlivých pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy, promyšleně  
a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly, postupným zadáváním úkolů mladým 
pedagogům podněcovat jejich rozvoj  

• upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, aby byly jednoznačné, 
transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy  

• upřesňovat systém kontrol plnění režimových povinností zaměstnanci školy a systém 
hospitací a vypracovat kontrolní systém, který by umožňoval porovnávat úroveň 
znalostí žáků v jednotlivých letech  

   
Vztahy s rodiči:  

• zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím 
písemných informací  

• zveřejňovat výroční zprávu ředitele školy  
• postupně se otevírat rodičům, informace o známkách spojovat s ukázkami činnosti 

školy, výstavkami apod. (konzultační hodiny), umožňovat rodičům přístup do školy 
i při jiných příležitostech, pěstovat u nich pocit, že jsou na škole vždy vítáni  

• vést SRPD k organizování zábavných akcí pro děti, hledat i méně obvyklé formy 
(např. společné akce pro děti a jejich rodiče...)  

• zvát rodiče do vyučování - přednášky, besedy, účast na projektech, ale i náslechy v 
hodinách, a to individuálně či na celé škole, případně i celé dopoledne (dny 
otevřených dveří)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vztahy se školami  

Vztahy s mateřskou školou a zápisy:  

• i nadále vytvářet společný výchovný program, který zajišťuje návaznost MŠ na 
ZŠ 

• ŠVP MŠ bude filosoficky významně propojen s ŠVP ZŠ 
• před zápisy umožnit rodičům s dětmi navštívit školu včetně vyučování u učitelek, 

které budou mít 1. třídu  
• zápisy organizovat i jako ukázku možností, které na škole jsou  
• pokračovat ve společných poradách 
• pokračovat v pořádání společných vystoupení pro rodiče 
• zajistit častý kontakt mezi školními a školkovými dětmi 

Vztahy se základními školami  

• navázat spolupráci se ZŠ Harcov, ZŠ Lázně Libverda, ZŠ a MŠ Dětřichov, 
pokračovat ve spolupráci se ZŠ Dolní Řasnice, ZŠ Nové Město, ZUŠ Nové 
město a ZVŠ Nové Město při přípravě  ŠVP a různých aktivit  

• pořádání sportovních a kulturních soutěží  

Vztahy s institucemi  

• jejich zlepšování a prohlubování chápat jako podstatnou složku upevňování 
postavení školy  

• všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou i formální 
úroveň  

Sponzoři  

• usilovat o získání většího sponzora, pokračovat v získávání menších sponzorů  
• vytipovat aktivity, jež by mohly být sponzorovány  

     - pro větší žáky: počítače, zeleň ve škole, učebnice a pomůcky na jazyky,  
     - pro menší žáky: jednotlivé soutěže, akce pro děti, žákovské potřeby  

Vytváření pozitivního obrazu o škole - image školy  

• vytvořit počítačovou prezentaci o škole  
• propagace školy v médiích  
• upevňovat vztahy s regionálním tiskem  
• akce pro pedagogy (počítačové kurzy, zdravotní kurzy atd.)  
• akce pro širší veřejnost  

 

 

 

 



 

3.2. Oblast priorit školy  
3.2.1. Výchova ke zdravému životnímu stylu a životnímu postoji  

• v ŠVP navýšení hodinové dotace na předměty Prvouka a Přírodověda (péče  
o tělo, odpovědnost za své zdraví, první pomoc) 

• vytvářet prostor k dostatečnému množství pohybových aktivit během vyučování 
• relaxační chvilky ve vyučování 
• posunutí školního stravování směrem k pásmu zdraví 
• nabídka alternativního stravování pro rodiče s dětmi mimo školu 
• zařazování prvků Jógy do tělesné výchovy 
• nabídka volnočasových aktivit s pohybovou tématikou 
• osvětová činnost pro rodiče s dětmi v oblasti zdraví a zdravého stravování 
• motivovat děti k aktivnímu trávení volného času – nabídkou širokého spektra 

zájmových činností 
• pokračovat v zařazování her pro sebepoznávání, pro rozvíjení sebevědomí do 

výuky 
• prostřednictvím her rozvíjet psychohygienické návyky (koncentrace, relaxace, 

aktivní odpočinek) 
• od roku 2006/2007 zavést slovní hodnocení, které žáky lépe motivuje k učení, 

neškatulkuje je a jasně vymezuje, jak na tom žáci v jednotlivých oblastech jsou, 
slovní hodnocení též ukazuje možnosti, jak dosáhnout ještě lepších výsledků 

• pokračovat ve spolupráci s MŠ – příprava drobných aktivit pro školkové děti 
staršími žáky 

• pořádat společné výstavy, besídky a setkávání, rozvíjet vzájemné pozitivní 
působení dětí různých věkových skupin 

• výrobou výtvarných děl, péčí o květiny a úklidem tříd i okolí školy se děti aktivně 
podílí na estetickém prostředí školy a učí se vnímat jeho význam 

• pokračovat v aktivitách vedoucích k poznávání multikulturního světa, jeho 
zvyklostí a odlišností  a jeho pozitivního přijetí (zpívání romských, slovenských, 
moravských, polských aj. písní, účastnit se projektů pro integraci Romů, pořádat 
aktivity podporující spolupráci romských a neromských dětí popř. rodin) 

3.2.2. Environmentální výchova 

• práce na školní zahradě - pěstování zeleniny, pěstování květin 
• nabídka možnosti chování školního zvířátka v jednotlivých třídách ZŠ i MŠ 
• konzumace vlastnoručně vypěstované zeleniny a ovoce v ŠJ 
• pořádat aktivity zaměřené na péči o přírodu v okolí školy a v obci (hlavní náplň 

ŠD) - ve spolupráci s rodiči vyčištění potoka, okolí koupaliště, dětského hřiště 
• pokračovat v besedách se starousedlíky na téma historie Jindřichovic, pověsti 

a báje z Jindřichovic p.S. a Frýdlantského výběžku, prohlížení starých fotografií 
• pokračovat v obnovování tradic – Masopust, vítání Jara, malování kraslic, 

Pohádkový les, pálení čarodějnic, pouštění draků, společné zdobení školy 
a vánočního stromu, Mikuláš, zpívání koled po vesnici apod. 

• pokračovat v účastech na soutěžích  pořádaných okolními obcemi, školami  
a sdruženími (např. Zpívání pod Smrkem, Nejmenší flétničkový festival v Bulovce, 
organizace výtvarných soutěží) 

• pokračovat ve spolupráci s Ekologickým informačním centrem 
• pokračovat v třídění odpadu 



 

3.2.3. Výuka jazyků 

• navýšení hodinové dotace ve 3. ročníku od šk. roku 2006/2007 
• předpokládáme možnost nabídky dvou jazyků NJ a AJ, prioritní podle RVP by 

měla být Angličtina (realizace Nj v rámci zájmového kroužku) 
• zařazování prvků jazykové přípravky (propedeutiky) do hodin Českého jazyka od 

2. ročníku 
• spolupráce s dětmi  z Polska v rámci Česko – Polského projektu „Děti jednoho 

stromu“ od školního roku 2005/2006 až 2008/2009 ( korespondence mezi dětmi, 
jazykové seznamování, společné akce – dramatické vystoupení, tvořivé dílny, 
sportovní soutěže, výlety) 

• zaměření se na hry  a aktivity pro děti i dospělé odmítající xenofobii a rasismus 
• spolupráce s rodilými mluvčími, pozvání do výuky 
• pokračovat v zájmovém kroužku pro MŠ „Angličtinka“ (zavedeno v roce 

2003/2004) 

 

3.2.4. Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

Celoživotní vzdělávání učitelů se stává jednou z priorit také MŠMT. Kvalitní  
a vzdělaný učitel je rozhodující podmínkou pro kvalitní vzdělávací proces. Není možné 
vystačit se  získanými vědomostmi ze studia navždy. Požadavky doby i nové vědecké 
poznatky diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého učitele.  

Další vzdělávání je v  zájmu každého učitele a je samozřejmostí. Naopak v zájmu 
školy musí být vytvoření podmínek pro jejich další studium. Své vzdělání uplatní právě ve 
škole.  

Podporujeme a plně hradíme zapojení učitelů do vzdělávacích a jazykových kurzů, 
pořádaných Pedagogickými centry a dalšími subjekty.  

• Kurzy  a semináře pro pedagogické pracovníky 
o v oblasti odborné se zaměřením na daný předmět (didaktické metody v ČJ, M 

apod.) 
o v oblasti psychologické se zaměřením na vývojová specifika dítěte 
o v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na specifické poruchy učení  

a chování 
o v oblasti psychohygieny učitele se zaměřením na specifika pomáhající 

profese, supervize a intervize, prevence syndromu vyhoření 
o v oblasti emoční inteligence 
o v oblasti pedagogické se zaměřením na nové trendy a metody 
o v oblasti vědy a výzkumu se zaměřením na nové poznatky týkající  

se primárního čtení a efektivních principů učení se 
o v oblasti sociálně právní – sledování nové legislativy týkající se školství 
o v oblasti komunikačních dovedností, vystupování a asertivity pro učitele 
o v oblasti řízení – management, fondy EU, právní problematika 
o spolupráce s pedagogy z jiných škol 

 

 



 

 

• Kurzy a semináře pro nepedagogické pracovníky 

V této oblasti není doposud dostatečný výběr seminářů, je také obtížné sehnat fin. 
prostředky, protože kurzy pro nepedagogické pracovníky nelze hradit ze státního rozpočtu. 
Následující výčet je seznam oblastí na které bychom se chtěli do budoucna zaměřit a hledat 
možnosti vzdělávání s řešením, jak je finančně pokrýt. 

o v oblasti komunikačních dovedností s dospělými i dětmi 
o emoční inteligence 
o kurzy minimálních pedagogických znalostí 
o v oblasti zdravého stravování a životního stylu 
o kurzy vaření v pásmu zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr 
Koncepce jindřichovické školy je vlastně shrnutá, strukturovaná, písemná 

forma rozhovorů a myšlenkových proudů, které se prolínají se zkušenostmi, poznatky, 
prožitky a objevy pedagogů naší školy za poslední tři školní roky.  

Pedagogický tým, který se podílel na vzniku této koncepce, je v dnešní době 
stabilizovaný, mladý a zvídavý s pedocentrickým pojetím  výuky a vzdělávání. 

Přejeme si, aby se nám všem, dětem, učitelům a rodičům, dařilo malými krůčky 
přibližovat k velkým cílům. 

Kolektiv jindřichovické malotřídky 

                                              a Karla Kirschlägerová – ředitelka školy 


